
Coronaregels: 
- Er is 1 ingang onder de toren aan de noordzijde. 
- Bij binnenkomst de handen ontsmetten, nieuwsbrief en twee 

stokjes meenemen. Eventueel liedboek meenemen om de liederen 
mee te lezen. 

- In de lange banken schuift u zoveel mogelijk naar links! 
- Blijf in uw bank zitten. Ga niet heen en weer lopen! 
- Wij verlaten de kerk via de gang bij de consistorie. 
- Daar staat ook een schaal voor de gezamenlijke collecte voor 

diaconie en kerkrentmeesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief zondag  
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
lector: Reanne Vlaming 
organist: Rene Nijsse 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Niek Walhout 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium. 
• Welkom. 

(We gaan staan)  
• Zingen: Lied 283: 1,2 en 5. In de veelheid van geluiden. 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
 Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 g: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
             v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus        
                   Christus, onze  Heer. 
 g: Amen. 

(We gaan zitten) 
• Inleidend woord voor de kinderen. 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 306 : Ere wie ere toekomt ( refrein gezongen, couplet 

gesproken) 
 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Micha 4: 1 – 7.  
• Zingen: Lied 447: Het zal zijn in het laatste der tijden. 
• Lezing: Johannes 4: 5 – 26. 



• Zingen: Lied 188: bij de Jakobsbron 
• Overweging. 
• Orgelspel. 
• Zingen: Lied 653 : 1,3,6 en 7 U kennen uit en tot U leven 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 793: Bron van liefde, licht en leven. 
• Zegen, met gezongen 

 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. . De 
kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. 
De app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie. De diaconiecollecte 
is bestemd voor: Kerk voor het dorp.. Missionair werk. De 
Dorpskerkenbeweging van de Protestante Kerk in Nederland geeft kleine 
geloofsgemeenschappen een platvorm in hun zoektocht naar betekenisvol 
kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij 
niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun 
kerk een ”huiskamer van het dorp” maken, dorpsactiviteiten organiseren 
of deelnemen in een dorpscoöperatie. Hierin kunnen we onze eigen 
Geerteskerk wel herkennen met de activiteiten rond Koningsdag, 
georganiseerd door Hart en Ziel. Binnen de Dorpskerken beweging 
inspireren en motiveren kleine gemeenten elkaar. 
• Postludium. 

 
(Wij verlaten de kerk via de gang langs de consistorie) 
 

Komende zondag, 20 juni, hoop ds J. Herweijer voor te gaan.  
 

Agenda: 
Wo. 16 juni 13:30 Kerk Open tot 16:00. 
Do 17 juni 19:30 Heleen Pasma geeft een lezing in de Geerteskerk. 

Heleen Pasma schrijft verhalen en gedichten. Ze vertelt deze avond 
verhalen in de kantlijn van de Bijbel. Toegang 7 euro. 

Za. 19 juni 10:00 Meditatieve wandeling. Vertrek vanaf het 
Geerteshuis. 

Za. 19 juni 13:30 Kerk Open tot 16:00. 
 
Mededelingen kerkenraad. 
Vanaf 5 juni zijn er volgens richtlijnen van de PKN weer 60 kerkgangers 
toegestaan tijdens de diensten (exclusief medewerkers). U hoeft zich 
daarom niet langer aan te melden. Wel moet iedereen geregistreerd zijn. 
Dit kan vooraf via de scriba of ter plekke bij de gastvrouw / heer. 
Ook mag het Onze Vader hardop gebeden worden en mag het Amen na de 
zegen gezongen worden! 
Voor het betreden van de kerk gebruiken we alleen de ingang onder de 
toren aan de kant van het Marktveld.  
We verlaten de kerk via de gang langs de consistorie. 
In de kerk hanteren we de geldende Corona-maatregelen:  handen 
desinfecteren, 1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing. 
 
Nieuwe mailadressen: 
pastoraat@pknkloetinge.nl             (predikant) 
ouderenpastor@pknkloetinge.nl   (ds. R. Brand) 
voorzitter@pknkloetinge.nl 
scriba@pknkloetinge.nl 
diaconie@pknkloetinge.nl 
CvK@pknkloetinge.nl 
nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
overige adressen staan op de website. 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl. 


